
SAREEN SAREAREN MEMORIA 2018



1. Nor gara

1.1 Sareen Sarearen deskribapena
1.2 Kide diren sareak 
1.3 Eginkizuna, ikuspegia eta balioak 
1.4 Antolamendua (egitura) 

2. Zer egin dugu 2018an

2.1 Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala indartu eta dinamizatu 
2.2 Gobernantza eta eragin proaktiboa 
2.3 Harremanak eta Aliantzak
2.4 Hirugarren sektore soziala kokatzea euskal gizartean

- Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Eguna 1205

3. Parte hartu dugun ekitaldi eta ekintzak

4. Presentzia 

4.1 Sare Sozialak
4.2 Hedabideak

5. Gardentasuna 



1. Nor gara
1.1 Sareen Sarearen deskribapena

Sareen Sarea Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeak biltzen dituen elkartea da. 2014ko apirilaren
8an eratu zen ofizialki, sorrera prozesua urte batzuk lehenago hasi bazen ere, Euskadiko Elkarrizketa Zibileko
Mahaian. 

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeak sakabanatuta eta erabat zatikatuta aritu izan dira 
historikoki. Azken urteetan, ahaleginetan ari dira sareak eta federazioak osatzeko, horiei esker presentzia, 
aitortza, elkarrizketa gaitasun eta eragin politiko handiagoa izango baitute. Hainbat jardute eremutan eta 
lurraldetan egin dituzte ahalegin horiek.

Sareen Sarea jardute eremuak eta lurraldeak bateratzeko lan horren adierazpen nagusia da. Euskadiko 
Hirugarren Sektore Sozial osoa elkartzeko jaio da. Helburutzat du gizarte justuagoa eta solidarioagoa lortzea,
kohesionatuagoa, partaidetzari garrantzi handiagoa emango diona, kritikoa izango dena pertsonak ardatz
hartu beharrean alderdi ekonomikoari gehiegi erreparatzen dion egungo garapen ereduarekin, ahalmen 
handiagoak izango dituena lankidetzaren bidez eraikitzeko proposamenak eta alternatibak, eta horrela
aurrera egingo duena gizarte eredu gizatiarrago baterantz.

1.2 Kide diren Sareak

2018an Euskadiko GGKEen
Koordinakundea sartzen da
Sareen Sarearen parte 
izatera.  

Beraz, Sareen Sareak 15 
sareen entitatez osatuta
dago: 



1.3 Ikuspegia, eginkizuna eta balioak 
Ikuspegia: 

Sareen Sareak ezaugarri hauek izan nahi ditu: Gizarteak Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala elkartzen duen
erreferentziatzat antzeman dezala lortu nahi du. Arlo sozial eta politikoko eragile guztiengan eragina izateko eta
haiekin elkarrizketatzeko ahalmena izan nahi du. Gizarte justua, kohesionatua, inklusiboa, solidarioa, parekidea,
parte hartzailea eta demokratikoa eraikitzen lagundu nahi du. Inklusio soziala, bizi kalitatearen hobekuntza eta giza
eskubideen erabilera eraginkorraren babesa sustatu nahi ditu. Mesede egin nahi dio sektorearen egituraketari, 
Hirugarren Sektore Sozial indartsuagoa eta kohesionatuagoa izateko, aniztasun guztiei erantzungo diena.

Eginkizuna: 

Elkartearen eginkizuna da gizarte kohesionatu, inklusibo,solidario eta parte hartzailea sustatzea, pertsona guztien
eskubideak modu berean errespetatuko dituena eta arreta berezia jarriko duena biztanle ahulenengan; horrez 
gainera, guztien ongizatearekiko eta eraldaketa sozialarekiko konpromiso aktiboa bultzatu nahi du herritar 
ororengan. Sareen Sareak Hirugarren Sektore Sozial bateratua, indartsua eta aitortua egituratu nahi du, eragile 
sozial eta instituzional guztiengan eragina izateko eta haiekin guztiekin elkarrizketatzeko gaitasuna izango duena.

Balioak: 

Elkartasuna: Pertsona ahulenen eskubideekiko erantzukizuna. 

Eraldaketa: Erantzukizuna eta konpromisoa eraldaketa sozialarekiko eta eskubideen aldarrikapen nahiz 
babesarekiko, herritarren partaidetza eta erantzukizun aktiboa sustatuz. 

Gardentasuna: erantzukizuna Sareen Sarearen kudeaketan, gardentasunez jokatuz erabakiak hartzean eta 
informazioa erabiltzean, eta kide diren erakundeei, administrazio publikoei, eragile sozialei eta gizarteari informazio
hori eskuratzeko aukera bermatuz.

Kooperazioa Hirugarren Sektoreko erakundeen artean eta erakundeekin, administrazioarekin eta herritarrekin, 
helburu komunak eta aurreikusitako eginkizuna betetzen direla bermatzeko.

Aniztasuna: Sareen Sarearen baitako aniztasuna eta sektoreko aniztasuna onartzea, eta horren ordezkagarritasuna
bermatzea barne demokraziaren eta partaidetzaren bidez. Independentzia pentsamenduan eta ideologian, eta
independentzia instituzional, politiko eta ekonomikoa, ez arriskuan jartzeko eragile sozialekiko elkarrizketa eta 
eragina.

Demokrazia: eginkizuna eta ikuspegia oinarritzat harturik, erabakiak erantzukizun partekatuarekin eta partaidetza
bidezkoa eta inklusiboa sustatuz hartzea, kide guztiek onartutako diskurtsoak, jarrerak eta akordio inklusiboak
lortzeko.

Autonomia eta errespetua sare bakoitzaren errealitatearekiko nahiz Sareen Sarearen diskurtso, posizio eta 
aldarrikapenarekiko, guztion interesen alde lan eginez.



1.4 Antolamendua (egitura) 
BILTZAR NAGUSIA: 

Biltzar Nagusia erakundeko erabaki organo gorena da. Urtean behin
biltzen da gutxienez, eta bazkide diren erakunde guztiek osatzen dute

ZUZENDARITZA BATZORDEA: 

Zuzendaritza Batzordea elkartearen interesak zuzendu, kudeatu eta 
ordezkatzen dituen gobernu organoa da, eta Biltzar Nagusiak 
emandako xedapen eta gidalerroen arabera lan egiten du. Bazkide
diren erakundeek baino ezin dute parte hartu gobernu organoan. 
Zuzendaritza Batzordea bazkide diren erakunde guztiek osatzen dute,
eta eurek aukeratutako pertsona fisiko batek ordezkatzen ditu. 
Gutxienez hiru hilean behin bildu behar dute, eta jarduera sozialak
behar bezala garatzeko beharrezkoa den guztietan. Normalean, hilean
behin biltzen dira.

Biltzar Nagusia

Zuzendaritza Batzordea

Lan Batzordeak

Talde Teknikoa

LAN BATZORDEAK:

• Komunikaziorako eta Sentsibilizazio Sozialerako batzordea
• Eragin Politikorako Batzordea
• Barne Sendotzerako Batzordea
• Legegintza garatzeko taldea

TALDE TEKNIKOA:

Talde teknikoa bi pertsonek osatzen dute, koordinatzaileak eta idazkari teknikoak.



2. Zer egin dugu 2018an
2.1 Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala indartu eta dinamizatu

2018an egindako Zuzendaritza Batzordearen bederatzi bileretan eta bi Batzar Nagusietan, nabarmen egin
dugu aurrera 2015. urtetik garatzen ditugun hiru jarduketa-ildoetan. 

Aurrerapenak izan ditugu sendotzeari, egituratzeari eta barne-antolaketari dagokienez: Plan 
Estrategikoaren eta Komunikazio Planaren hedatzea, Barne Araubidearen Erregelamenduaren zirriborroa, 
GKEEren Koordinakundea Sareen Sarean sartzea, EHSSren ordezkaritza Euskadiko Ekonomia eta Gizarte 
Arazoetarako Batzordean.) Halaber, aurrera egin dugu zenbait gaitan, hala nola eragin politikoan eta 
sektorearen sustapenean (legedia, erakunde-harremanak, EHSSren Eguna...)

Batzorde eta lan-talde hauek oso aktiboki jarraitu dute lanean aurten: 

Komunikazio eta gizarte-sentsibilizazio Batzordea: hamabost saretako lauk osatzen dute. Bederatzi aldiz
bildu dira, eta Komunikazio Estrategia bat diseinatzen
aritu dira batez ere, Sareen Sarearen misioa lortzeko 
lagungarria izango dena.

Eragin politikoaren Batzordea: Zazpi sarek osatzen
dute eta sei aldiz bildu dira, hirugarren sektore 
sozialaren jarduerarekin lotutako gai guztiak lantzeko
eta beste gizarte- eta politika-eragile batzuekin 
elkarrizketa ezartzeko. 

Barne Sendotze Batzordea: Lau sarez osatuta dago,
eta zortzi aldiz bildu dira, hirugarren sektore soziala,
haren egituratzea eta barne-kohesioa indartzeko.

Legegintza Garapenerako Taldeak lanean jarraitu du Gizarte Hitzarmeneko Dekretuaren inguruan. 



Euskadiko HSS-ren Balio Osoa eta Balio erantsia 

2018an, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialak Euskadiko gizarteari egin diezaiokeen ekarpenari buruzko
planteamendu partekatu bat eraikitzen jarraitu dugu erakunde eta sare kideek. Horretarako, “Euskadiko 
Hirugarren Sektore Sozialaren balio osoa eta balio erantsiari” buruzko esparru-dokumentua onartu dugu, eta
EHSSko erakundeetan balio osoarekin eta balio erantsiarekin lotuta etengabeko autoebaluazio- eta 
hobekuntza-sistema txertatuko duten 56 adierazleak garatzeko dokumentua ere bai.

Zuzendaritza Batzordeak adierazleen bigarren hedatze-fasea onartu du. Fase horrek bere baitan jasotzen du
prozesuan parte hartu duten erakundeekin esperientzia pilotu bat egitea.

Sendotze Batzordearen lan-bilerak egiteaz gain, ekainaren 28an jardunaldi bat antolatu genuen, lanean parte
hartu duten sareekin eta erakundeekin esparru-dokumentua eta adierazleak aurkeztu eta kontrastatzeko. 22
pertsona joan ziren, eta dokumentuaren oso balorazio ona egin zuten. 

Bereziki interesgarria izan da Bizkaiko Hirugarren 
Sektorearen Behatokiarekin batera Hirugarren 
Sektore Sozialeko erakundeen arteko "Eraldatzeko
lankidetzan" lankidetza-tailerra antolatzea. 
Tailerraren hartzaileak Arabako eta Gipuzkoako 
Hirugarren Sektore Sozialeko sareak eta erakundeak
izan dira, oinarrizko erakundeen arteko eta erakunde
horien eta sektoreko sareen arteko lankidetza 
sendotzeko xedez.

Bizkaiko Hirugarren Sektorearen Behatokiarekin 
lankidetzaren esparruan baina Euskadi mailan, Sareen
Sareak erabaki zuen behatokiak “Erabiltzaileak 
esku-hartze sozialaren prozesuan parte-hartzeari”
buruz garatutako ikerketa-proiektuan parte hartzea.

Esparru anitzeko erakundeak, Sarean Sarearen kide
direnak, ari dira parte hartzen azterlanean. Sareen
sarea proiektuaren diseinuaren kontrastean dago 
sartuta, bai eta landa-lanean laguntzen ere, aditu
talde baten eta beste kontraste-talde baten bidez. 



2.2 Gobernantza eta eragin proaktiboa
Sareen Sareak laguntza eta koordinazioa eskaintzen die Elkarrizketa Zibileko Mahaian eta Euskadiko Ekonomia
eta Gizarte Arazoetarako Batzordean (EEGAB). Azken horretan, Eragin Politikoaren Batzordearen bidez eskaini
zuen, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko ordezkaria EEGAEn txertatuta baitago. Bi foroetan, Sareen 
Sareak lanak prestatu aurreko fasean eta lanak egin eta emaitzak ebaluatu ondoko faseetan lotzen, 
eztabaidatzen eta adosten saiatzen da.

Abenduaren 14an, EEGAE eta Akitania Berriko CESER elkartearen arteko Euskadiko hirugarren sektore sozialari
eta gizarte-zerbitzuei buruzko aldebiko bilera batean parte hartu genuen. EEGAEk antolatu zuen ekitaldia 
Sareen Sarearen eta Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Politika 
Sailburuordetzaren lankidetzarekin. 

Aurten, Sareen Sareak zuzenean parte hartu du Elkarrizketa
Zibileko Mahaiaren batzordeei atxikitako eztabaidetan. 
Sareen Sareak Sareen Sarea Diru-sarrerak Bermatzeko
Errentaren Batzordeko bi saioetako eztabaidetan hartu du
parte, eta egindako bi dokumentu eta proposamen aurkeztu
eta defendatu ditu bertan. Horrez gainera, Elkarrizketa 
Zibileko Mahaiaren azken bilkuran parte hartu du.

Sareen Sarearen Zuzendaritza Batzordeak jarraipena egin dio Gipuzkoako Elkarrizketa Zibileko Mahaia eratzeko
prozesuari urrian eta abenduan, eta ikusi da sektorea hobeto koordinatu behar dela Bizkaiko Elkarrizketa 
Zibileko Mahaiarekin.

Halaber, Sareen Sareak Iñigo Urkullu lehendakaria buru izan zuen aparteko Elkarrizketa Zibileko Mahaian ere
izan zen. Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Sustapen Estrategia aurkeztu zen bertan. Sareen Sareak 
koordinatu zuen aurkezpenaren edukia.



Lehendakaritzak gonbidatuta, Sareen Sarearen presidenteak mahai-inguru batean parte hartu zuen apirilaren
11n, Euskadi Basque Country 2030 agendaren 
aurkezpenean.

Era berean, Sareen Sarearen presidenteak 
Gizarteratzeko IV. Planaren jarraipenerako Erakunde 
arteko Batzordearen Lan Taldearen lehen saioan parte
hartu du, abenduaren 17an.

Apirilaren 10ean, Sareen Sarearen presidentea eta 
koordinatzailea Eusko Legebiltzarreko Enplegu, Gizarte
Politika eta Gazteria Batzordean agerraldi bat izan
zuten, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko 
Legearen aldaketari buruz.  

Gai berari buruz bildu dira Eusko Legebiltzarrean EH
Bildu legebiltzar-taldearekin. Horrez gainera, Sareen
Sareak koordinazio-laguntza eman du Elkarrekin 
Podemosek gai horren inguruan egindako 
proposamenaren aurkezpenean, bere Bilboko 
egoitzan, apirilaren 25ean.

Sareen Sarea Europar Batasuneko Ordezkaritzarekin
koordinatuta dago, eta handik igortzen dituzte 
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren jarduerarekin
lotutako gai guztiak. 

Europaren esparruan eta Europako Parlamentuko 
Aurrekontu Batzordearen ordezkaritza batek Euskadi
bisitatzen zuela aprobetxatuz, Ordezkaritzako 

presidenteak Sareen Sarearen presidentea gonbidatu
zuen Bilbon maiatzaren 7an egingo zen bilera batera. Erakundeetako, enpresetako eta gizarte zibileko 
ordezkariak izan ziren han, eta europar aurrekontuaren kargura finantzatutako proiektuak aurkeztu ziren.



Sareen Sareak publikoki bat egiten du “etxegabeen aurkako eraso, intolerantzia eta gorrotoaren aurka egin
duen gaitzespenaren adierazpenarekin”. Etxegabeen
Euskal Estrategiaren jarraipenerako erakunde arteko
batzordeak onartu zuen adierazpen hori. Euskadiko
Hirugarren Sektore Soziala batzorde horretako kide
da. 

Abenduaren 19an, Sareen Sarearen presidenteak
esku hartu du Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta 
Gizarte Sailak Pertsona nagusiekiko 
Gobernantzarako Euskal Estrategia (2019-2022) 
aurkeztu zuenean. 

Bizkaiko Foru Aldundiak Sareen Sarea gonbidatu du
abenduaren 10ean, antolatutako "Gizarteratuz" 

Jardunaldiaren baitan “Aurrerapenak eta erronkak 
inklusioa sustatzeko gizarte-zerbitzuak sendotzeko bidean" Mahai-inguruan txosten bat ematera. 

OGP Gobernu Irekia

Sarean Sareak 2018an parte hartzen du Euskadiko  Gobernu Irekirako 
Aliantzaren Foru Erregularrean (bost bileratan), Foro Irekian eta bost Konpromiso taldeetako bitan 
“Euskadiko Gobernu Irekirako Aliantzaren 2018-2018
Ekintza Planarekin”.

Erakunde arteko proiektu honen helburua da 
herritarrek informazio publikora duten 
irisgarritasunean eta gardentasunean eta partaidetza
publikoan eta kalitate demokratikoan aurrera egitea;
gai publikoekiko gertu sentitzen ez diren pertsonak 
barneratzea; administrazioen eta gizartearen arteko
lankidetzarako irtenbideak bilatzeko lanean aurrera 
egitea gero eta konplexuagoak diren arazo eta behar
sozialekin lotuta; Euskadiko administrazioen kanpoko eta barruko prozedurak digitalizatzea; eta erakundeen
eta arduradun publikoen kredituaren eta ekintza publikoaren balioa handitzen lagunduko lukeen eredurantz
aurrera egitea.

Sareen Sareak gizarte zibil antolatuaren izenean parte hartzen du, hautatutako beste sei gizarte-eragilerekin
batera.



Berdintasuna, Aniztasuna eta Inklusioaren Europako Konferentzian

EUDELek eskatuta, eta Bilboko Udalaren bidez, Sareen 
Sarearen presidenteak txosten bat aurkezten du Bilbon
garatu zuen Berdintasuna, Aniztasuna eta Inklusioaren
Europako Konferentzian. Europako Udalerrien eta 
Eskualdeen Kontseiluak, EUDELek eta Bilboko Udalak 
antolatu zuen Konferentzia hori. Sareen Sareak parte 
hartutako saioko gaia hauxe izan zen: “Tokiko aliantzak, 
lan-merkatuan laneratze handiagorako”. Norvegiako eta

Herbehereetako ordezkariekin batera egon zen mahaian,
eta 40 nazionalitateko pertsona bertaratzen dira.

Gizarte Ekonomiaren munduko Foroa (GSEF)

2018ko Gizarte Ekonomiaren Munduko Foroaren Tokiko Antolaketa 
Batzordean parte hartu dugu. Batzorde horren buru Bilboko Udala

izan da, anfitrioia izan den aldetik. Gizarte Ekonomiaren Munduko Foroa tokiko gobernuen eta gizarte zibileko
eragileen nazioarteko elkarte bat da. Gizarte-ekonomia solidarioa garatzearen aldeko konpromisoa du, 
elkarrenganako lankidetza bideratzeko. 

2018an, Tokiko Antolaketa Batzordearen 11 bileretan parte hartzen dugu, Gizarte Ekonomiako Munduko 
Foroaren ekitaldietan urriaren 1ean, 2an eta 3an, eta foroa egin aurreko asteko ekitaldietan: Erakundeen 
arteko aliantzen esperientziak tailerrean txostena aurkeztea (600 pertsonentzako lekua), bi tailer moderatzea:
Hezkuntza, gazteak eta teknologia eta Gizarteratzea eta laneratzea eta Gizarte-ekonomia, ekimen publikoa
txertatzeko ibilbidea koordinatzea. Koopera, Eragintza eta Etxegoki zentroak bisitatzea. 

Politika publikoetan eragiten

2018an, Jaurlaritzarekin bilerak eta harremana izan dugu, bai eta Eusko Legebiltzarrean legebiltzar-ordezkaritza
duten talde politikoekin ere, proposamenak aurkezteko, eztabaidatzeko eta politikoki eragiteko aurten landutako bi
estrategietan, sei planetan, dekretu batean eta lege batean:

• Hirugarren Sektore Soziala Sustatzeko Euskal Estrategia: 2018-2020 Legegintzaldiko Plana eta 2018 Ekintza Plana.
• Egoitza Bazterketa Larriko egoerei Aurre Egiteko eta Murrizteko Euskal Estrategia 2018-2021
• IV. Gizarteratze Plan Aktiboa 2017-2021
• Etxebizitza Plan Gidaria 2018-2020
• EUSKADIKO GOBERNU IREKIRAKO ALIANTZAREN Ekintza Plana 2018-2020: 2 proposamen aurkeztu genituen 
idatziz, eta bileretan ekarpenak egin genituen.
• Gobernantza eta Berrikuntza Plan Estrategikoa 2020
• Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Legea: bi dokumentu eta Legebiltzarrean agerraldi bat.
• Gizarte Hitzarmenerako Dekretua: txosten juridiko bat eta Sareen Sarearen sare bazkideen ekarpenekin agiri bat
aurkeztu genituen. Halaber, ekarpenak egin dira Sareen Sarearen lan-taldearen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko 
bileretan.



2.3 Harremanak eta aliantzak
Sareen Sareak bere harreman- eta aliantza-sarea zabaldu du. Euskadiko Boluntariotza Kontseiluak, 
Innobasquek, euskal unibertsitateek, Eusko Ikaskuntzak eta Confebask euskal patronalak bat egin dute gure
sarearekin.

Eusko Ikaskuntzaren XVII Kongresuaren baitan, baina bere ospakizunaren aurretik, maiatzean, Sareen
Sareko presidenteak etorkizunaren eszenatokien inguruko hitzaldia eman zuen. Azaroan, Eusko 
Ikaskuntzaren Kongresua saioan parte hartu genuen gizarte eta ekonomia-garapenari eta 
gizarte-ongizateko euskal ereduari buruzko jardunaldiak, foroak eta mintegiak prozesuaren 
ondorioak aurkezteko. Sareen Sareak beste EHSS-ren sare batzuekin batera parte hartu du prozesu 
horretan.

Azpimarragarria da Sareen Sareak Innobasquerekin egindako hitzarmena. Hasteko,
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialean berrikuntzaren egoeraren inguruko argazki
bat atera genuen, heldu beharreko erronkak identifikatuz. Horrez gainera, 
Innobasqueren zuzendari nagusiarekin, Leire Bilbaorekin, maiatzaren 16an bildu
ginen, Innobasqueren Plan Estrategikoa 2016-2020 ezagutzeko.

Sektoreko beste plataforma batzuekin sortutako harremanari dagokionez, 
Kataluniako Taula d'Entitat izenekoarekin lankidetza-hitzarmena onartu genuen,
esku-hartze komunitarioaren eredua sustatzeko proiektu bat garatzeko elkarrekin.
Sareen Sarea Kataluniako Taula d'Entitatesen Biltzarrera joan zen Bartzelonara 

urriaren 22an.

Espainiako Hirugarren Sektorearen Plataforma. Bi hilean behin harremanetan jartzen
jarraitzen dugu, eta horri esker, informazioa erregulartasunez truka diezaioke elkarri,
bai eta dokumentazioa ere. Presidentea eta Hirugarren Sektorearen Plataformaren 
zuzendaria maiatzaren 13an 0512-Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Egunaren
ospakizunera joan ziren. Era berean, Sareen Sarearen presidentea Hirugarren 
Sektorearen Plataformaren Batzarrera, Madrilera, joan zen ekainaren 14an.

Halaber, nabarmentzekoa da maila goreneko erakunde-topaketa bat izan genuela 
gizarte-eragile garrantzitsu batekin, CONFEBASKekin, eta orain arte beste 
gizarte-eragile batzuekin "Enpresa-topaketak gizartearekin" izenburupean izandako
topaketa-itzuliaren berri eman zigun. Izan zitezkeen lankidetza-bideetatik, oraingoz,

enpleguari eta laneratzeari buruzkoa aztertzea hitzartu zen, gaikuntza-, enplegu- eta laneratze-boladak 
sortzeko asmoz. 



Halaber, azpimarragarria izan da unibertsitateekin izandako topaketa. Sareen Sareak Bizkaiko Hirugarren 
Sektorearen Behatokiarekin batera azaroaren 30an antolatutako tailerrak bideratuta. Tailerra Bilbon egin zen,
eta "Unibertsitateen eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko ikerketari eta lankidetzari 
buruzko tailerra" izan zen. 

Guztira, hiru euskal unibertsitateetako (EHU, Deustuko Unibertsitatea, Arrasateko Unibertsitatea) eta 
ikerketa-zentroetako 19 ordezkari izan ziren eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko sareetako eta
erakundeetako 21. 

Harremanetan jarri eta elkar ezagutzeaz gain, 
unibertsitate-ikerketaren eta sektorearen esparruko
erakundeek eta pertsonek elkarrekin izandako 
lankidetza-esperientziak bistaratu zituzten, 
etorkizunean lankidetzan jarduteko aukerak aztertu
ziren, lankidetza hori gauzatzeko zer arazo egon 
zitezkeen azaldu zuten, bai eta nola saihestu ere. 

EHUko Gizarte Lan eta Lan Harremanen Fakultateko 
dekanotzaordetzak "Gizarte Zerbitzuetan Kudeaketa
eta Berrikuntza" graduondokoan bi saio emateko 
gonbita egin zigun, Euskadiko Hirugarren Sektore 
Sozialaren esperientzia aintzat hartzeko.

Irailaren 19an bat egin dugu Merkataritzaren 
Nazioarteko Gutunarekin.

Gutuna World Fair Trade Organization eta Fairtrade 
International erakundeek, Bidezko Merkataritzaren
mundu mailako sare handienek, egin dute, Bidezko 
Merkataritzaren mugimendurako erreferentzia 
komuneko dokumentu gisa. Bidezko Merkataritzaren
eragileei lagundu nahi die haien lana balio partekatuekin
eta ikuspegi orokorrarekin nola lotzen den azaltzen, eta 
Bidezko Merkataritzarekin lan egiten duten beste 
batzuei balio eta ikuspegi horiek ezagutzen laguntzen
die.



2.4 Hirugarren sektore soziala kokatzea euskal gizartean
Sektorea sustatzea eta aitortzea, eragin publikoa izatea, eta beste eragile sozial batzuekin harreman 
estrategikoak, lankidetzakoak eta aliantzazkoak eraikitzea funtsezkoak dira Sareen Sareak Euskadiko 
hirugarren sektore soziala erreferentziazko eragile sozial gisa kokatzeko helburuan.

Gure mezua euskal gizarteari helarazteko hainbat topaketa eta komunikazio tresna erabiltzen ditugu: ekitaldi
publikoak, komunikabideak, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak, ikus-entzunezko 
euskarriak.
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Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren posizionamenduari, sustapenari eta gizarteari zabaltzeari 
dagokionez, une gogoangarri azpimarragarriena
2018an Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren 
bigarren edizioa egitea izan zen, maiatzaren 13an, 
Donostiako Kursalean. 

Ospakizunaren aurretik, komunikazio-kanpaina bat
egin zen “Kide izatearen sentipen ederra" lelopean,
sektorearen sustapenean eta aitortzan lan egiteko. 

Azpimarratu
behar da Eusko
Legebiltzarreko
eta Eusko 
Jaurlaritzako agintari nagusiak bertan izan zirela Iñigo Urkullu 
Lehendakaria buru dela. 

Legebiltzarren ordezkaritza duten talde politiko guztiak ere han izan
ziren, bai eta foru-erakundeetako arduradunak eta Donostiako alkatea
ere. Halaber, beste 
gizarte-eragile batzuk, 

Elkarrizketa Zibileko 
Mahaikoak, gizarte-ekonomiako ordezkariak han izan ziren, bai eta
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko sareen eta erakundeen 
ordezkaritza zabala ere. 

200 pertsona baino gehiagok hartu zuten parte ekitaldian. 

Oihartzun handia izan zuen Euskadiko komunikabideetan, batez
ere Bizkaiko eta Gipuzkoako komunikabideetan. 



3. Parte hartu dugun ekitaldi eta ekintzak
2018AN HAUEKIN BILDU GARA…

• ASLErekin, Euskadiko Lan Sozietateen Elkartea eta Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko
nekazaritza-erakundeen ordezkaritzarekin. Urtarrilaren 17ean.

• Fiare-Banca Éticaren zuzendaritzarekin Bilbon. Uztailaren 13an.

• Zabalketa Elkartearekin. “Udalerri Solidarioen Europako Sarea” proiektuaren kontzeptua sortzen laguntzeko
bilerara gonbidatu gintuzten zenbait gizarte-eragile. Azaroak 5ean.

…ETA HAUETAN IZAN GARA...

• Hirugarren Sektorearen Batzarrean, Madrilen, ekainaren 14an.

• ONCEren Egunean, Lehendakaria buru zela, Gasteizen, ekainaren 16an.

• Euskadiko Boluntariotza Kontseiluaren bilera batera. Boluntariotzaren 2017-2020 aldira Euskadiko Estrategia
aurkeztu ziguten, eta hura oinarri hartuta, lankidetzarako bideak aztertu genituen, ekainaren 26an.

• Elkarteek administrazioarekin duten harreman telematikoari buruzko Jardunaldi Teknikoa, Eusko Jaurlaritzak
eta Boluntak antolatua, Bilbon, ekainaren 26an.

• Begiradaren Berrikuntza taldean parte hartu genuen, EHUrekin eta beste eragile batzuekin batera. Urtean
zehar talde horren beste bilera batzuetan ere parte hartu dugu. 

• Sareen Sareak BBK Fundazioak deitutako bilerara gonbidatuta joan zen, bere gizarte-lanaren ikuspuntua 
aztertzeko, irailaren 27an.

• Ekonomia Sozial eta Solidario eraldatzaile baten aldeko adierazpena ekitaldira eta Ekonomia eraldatzaileen
2020ko Munduko Gizarte Forora biltzeko prozesuaren aurkezpenera, REAS Euskadik eta RIPESS Internacionalek
antolatuta, urriaren 2a.

• Pobreziaren kontrako Nazioarteko Egunaren oroitzapenezko ekitaldiak, urriaren 17an.

• Astialdi Sarearen Biltzarraren hasiera, Barakaldon, urriaren 19an.

• Gizatearen X. urteurrenaren oroitzapenezko ekitaldia, Bilbon, azaroaren 26an.



Baita ere..: 



4. Presentzia 
4.1 Sare Sozialak

4.2 Hedabideak 

- EUROPAPRESS. Urkullu cree que el Tercer Sector es un "activo fundamental" de la sociedad vasca para responder a
necesidades sociales. Martxoak 20. 

- IREKIA. “Hirugarren Gizarte Sektorearen Sustapen Estrategia berriaren bidez, sendotu egiten da elkarrizketa zibi-
leko printzipioa eta erantzukizun publikoko zerbitzuak emateko eredu mistoa”. Martxoak 20.

- BEGIRADA. Lehendakari: “La nueva Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social consolida el principio de diá-
logo civil y el modelo mixto de provisión de servicios de responsabilidad pública” 20 de marzo. 

- TELEBERRI ETB 1. Martxoak 20, 20:00etan.

- TELEBERRI ETB 2. Martxoak 20, 21:00etan.
- LEGEBILTZARRA. Fevas Plena Inclusión Euskadi eta Sareen Sarea erakundeen ordezkarien agerraldia Enplegu, Gi-
zarte Politika eta Gazteria Batzordean. Apirilaren 10. 

- TELEBERRI ETB 1. Apirialen 11, 20:00etan.

www.sareensarea.eus , 21.820 bisita

68.435 inpresio, 264 jarraitzaile berri

26.000 inpresio, 116 jarraitzaile berri

http://www.legebiltzarra.eus/portal/eu/web/eusko-legebiltzarra/noticias-y-eventos/noticias/-/buscador/content/comparecencia-de-representantes-de-fevas-plena-inclusion-euskadi-y-sareen-sarea-en-la-comision-de-empleo-politicas-sociales-y-juventud
http://www.legebiltzarra.eus/portal/eu/web/eusko-legebiltzarra/noticias-y-eventos/noticias/-/buscador/content/comparecencia-de-representantes-de-fevas-plena-inclusion-euskadi-y-sareen-sarea-en-la-comision-de-empleo-politicas-sociales-y-juventud
http://begirada.org/not/18993/lehendakari-ldquo-la-nueva-estrategia-de-promocion-del-tercer-sector-social-consolida-el-principio-de-dialogo-civil-y-el-modelo-mixto-de-provision-de-servicios-de-responsabilidad-publica-rdquo-

http://begirada.org/not/18993/lehendakari-ldquo-la-nueva-estrategia-de-promocion-del-tercer-sector-social-consolida-el-principio-de-dialogo-civil-y-el-modelo-mixto-de-provision-de-servicios-de-responsabilidad-publica-rdquo-

https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/44763-lehendakari-nueva-estrategia-promocion-del-tercer-sector-social-consolida-principio-dialogo-civil-modelo-mixto-provision-servicios-responsabilidad-publica 
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/44763-lehendakari-nueva-estrategia-promocion-del-tercer-sector-social-consolida-principio-dialogo-civil-modelo-mixto-provision-servicios-responsabilidad-publica 
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-urkullu-cree-tercer-sector-activo-fundamental-sociedad-vasca-responder-necesidades-sociales-20180320174917.html 

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-urkullu-cree-tercer-sector-activo-fundamental-sociedad-vasca-responder-necesidades-sociales-20180320174917.html 



- TELEBERRI ETB 2. Apirilaren 11 21:00etan.

- EITB. Euskadi, primera comunidad que define los pasos para cumplir la Agenda 2030 Apirilak 11. 

- DEIA. Euskadi define los pasos para cumplir con la Agenda 2030
Apirilak 11. 

- LA VANGUARDIA. Urkullu reivindica a Euskadi como "actor glo-
bal" en materia de sostenibilidad y pide que su voz sea "tenida en
cuenta" Apirilak 11. 

- 20 MINUTOS. Urkullu reivindica a Eus-
kadi como "actor global" en materia de
sostenibilidad y pide que su voz sea "tenida
en cuenta" Apirilak 11. 

- DIARIO VASCO. Euskadi, primera autono-
mía que define los pasos para cumplir la
Agenda 2030 Apirilak 11. 

- IREKIA. Lehendakariak Euskadi Basque Country 2030 Agenda
aurkeztu du; NBE-ren Garapen Jasangarrirako Helburuekin bat
egiten du. Apirilaren 11. Apirilak 11. 

- EL CONFIDENCIAL. Euskadi, primera autonomía que define
los pasos para cumplir la Agenda 2030 Apirilak 11. 

- COPE. Euskadi, primera autonomía que define los pasos para
cumplir la Agenda 2030 Apirilak 11. 

- EITB NOTICIAS. Presentación de la Agenda Euskadi Bas-
que Country 2030 Apirilak 11. 

- EITB NOTICIAS. Presentación de la Agenda Euskadi Basque Country 2030 Apirilak 11.

 

https://www.youtube.com/watch?v=GCjuaidE1Fk
http://www.cope.es/noticias/sociedad/euskadi-primera-autonomia-que-define-los-pasos-para-cumplir-agenda-2030_191536
http://www.cope.es/noticias/sociedad/euskadi-primera-autonomia-que-define-los-pasos-para-cumplir-agenda-2030_191536
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-04-11/euskadi-primera-autonomia-que-define-los-pasos-para-cumplir-la-agenda-2030_1490455/
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-04-11/euskadi-primera-autonomia-que-define-los-pasos-para-cumplir-la-agenda-2030_1490455/
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/45073-lehendakari-presenta-agenda-euskadi-basque-country-2030-alineada-con-los-objetivos-desarrollo-sostenible-onu
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/45073-lehendakari-presenta-agenda-euskadi-basque-country-2030-alineada-con-los-objetivos-desarrollo-sostenible-onu
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/45073-lehendakari-presenta-agenda-euskadi-basque-country-2030-alineada-con-los-objetivos-desarrollo-sostenible-onu
http://www.diariovasco.com/agencias/201804/11/euskadi-primera-autonomia-define-1172062.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201804/11/euskadi-primera-autonomia-define-1172062.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201804/11/euskadi-primera-autonomia-define-1172062.html
https://www.20minutos.es/noticia/3311319/0/urkullu-reivindica-euskadi-como-actor-global-materia-sostenibilidad-pide-que-su-voz-sea-tenida-cuenta/
https://www.20minutos.es/noticia/3311319/0/urkullu-reivindica-euskadi-como-actor-global-materia-sostenibilidad-pide-que-su-voz-sea-tenida-cuenta/
https://www.20minutos.es/noticia/3311319/0/urkullu-reivindica-euskadi-como-actor-global-materia-sostenibilidad-pide-que-su-voz-sea-tenida-cuenta/
https://www.20minutos.es/noticia/3311319/0/urkullu-reivindica-euskadi-como-actor-global-materia-sostenibilidad-pide-que-su-voz-sea-tenida-cuenta/
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20180411/442469572930/urkullu-reivindica-a-euskadi-como-actor-global-en-materia-de-sostenibilidad-y-pide-que-su-voz-sea-tenida-en-cuenta.html
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20180411/442469572930/urkullu-reivindica-a-euskadi-como-actor-global-en-materia-de-sostenibilidad-y-pide-que-su-voz-sea-tenida-en-cuenta.html
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20180411/442469572930/urkullu-reivindica-a-euskadi-como-actor-global-en-materia-de-sostenibilidad-y-pide-que-su-voz-sea-tenida-en-cuenta.html
-http://www.deia.eus/2018/04/12/sociedad/euskadi/euskadi-define-los-pasos-para-cumplir-con-la-agenda-2030
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5521102/presentacion-agenda-euskadi-basque-country-2030-11-abril-2018/


- CEBEK. “La empresa es parte de la sociedad y tanto las personas como las empresas tenemos unos compromisos
sociales que cumplir” Apirilak 12. 

- BEGIRADA. UNICEF Comité País Vasco espera que la infancia sea un pilar clave en la Agenda Euskadi Basque
Country 2030 Apirilak 12. 

- REVISTA ESPAÑOLA DEL TERCER SECTOR Estrategia de Promoción del
TSSE, firmado por el coordinador de Sareen Sarea (Pág. 233).

- SER Euskadi. A vivir que son dos días Maiatzak 12. 

- SER Euskadi. La firma. Maiatzak 12. 

- SER Euskadi. El mundo gracias al Tercer Sector Social
Maiatzak 12. 

- Diario Vasco. Al día. Más de 30.000 voluntarios sostienen el
millar de entidades sin ánimo de lucro de Gipuzkoa (doble
página) Maiatzak 12. 

- EL CORREO. Opinión. El Tercer Sector Social de Euskadi 
implica a la sociedad vasca. Maiatzak 12. 

- EL CORREO. Ciudadanos. Las entidades sociales vascas exigen recursos estables para garantizar los servicios
que prestan (doble página). Maiatzak 14.

- EUROPA PRESS. Urkullu ha presidido el acto organizado por Sareen Sarea en San Sebastián con ocasión del
Día del Tercer Sector Social. Maiatzak 14.

- SERVIMEDIA. La plataforma del tercer sector se suma a la celebración del día del tercer sector social de Euskadi
Maiatzak 14. 

 https://www.servimedia.es/noticias/1036395  
http://cadenaser.com/emisora/2018/05/11/radio_bilbao/1526023722_866771.html  
http://cadenaser.com/emisora/2018/05/11/radio_bilbao/1526023722_866771.html   
-http://www.deia.eus/2018/04/12/sociedad/euskadi/euskadi-define-los-pasos-para-cumplir-con-la-agenda-2030
-http://www.deia.eus/2018/04/12/sociedad/euskadi/euskadi-define-los-pasos-para-cumplir-con-la-agenda-2030
http://begirada.org/not/19115/unicef-comite-pais-vasco-espera-que-la-infancia-sea-un-pilar-clave-en-la-agenda-euskadi-basque-country-2030
http://begirada.org/not/19115/unicef-comite-pais-vasco-espera-que-la-infancia-sea-un-pilar-clave-en-la-agenda-euskadi-basque-country-2030
http://www.cebek.es/la-empresa-es-parte-de-la-sociedad-y-tanto-las-personas-como-las-empresas-tenemos-unos-compromisos-sociales-que-cumplir/
http://www.cebek.es/la-empresa-es-parte-de-la-sociedad-y-tanto-las-personas-como-las-empresas-tenemos-unos-compromisos-sociales-que-cumplir/


- DIARIO VASCO. El lehendakari destaca el papel del tercer sector social para «una sociedad más justa» 
Maiatzak 14. 

- EL ECONOMISTA. La plataforma del tercer sector se suma a la celebración del día del tercer sector social de Euskadi
Maiatzak 14. 

- DIARIO VASCO. El lehendakari destaca el papel del tercer
sector social para «una sociedad más justa» Maiatzak 14. 

- EL CORREO – Ciudadanos. Urkullu defiende una 
colaboración “pública y social” por una “sociedad más
justa”. Maiatzak 15. 

- DIARIO VASCO. El Tercer Sector Social 
reflexiona sobre su futuro. Maiatzak 15. 

- RADIO EUSKADI. La maravillosa sensación de ser parte Maiatzak 16. 

- Deia. Pablo González: “Sin el Tercer Sector tendríamos un montón de necesidades sociales no cubiertas” Ekainak 3. 

- Noticias de Álava Pablo González: “Sin el Tercer Sector tendríamos un montón de necesidades sociales no 
cubiertas” Ekainak 3. 

- Noticias de Gipuzkoa. Pablo González: “Sin el Tercer Sector tendríamos un montón de necesidades sociales no
cubiertas” Ekainak 3. 

- Deia. Cuadernillo recopilatorio de los 25 artículos publicados sobre RGI Ekainak 15. 

- Begirada. Begirada pone la mirada en el proceso de modificación de la RGI Ekainak 15. 

http://begirada.org/sec/especial-rgi/
https://www.dropbox.com/s/cbrv8w3he4vmsq5/Encarte%20Deia_BegiradaRGI.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/gz938q2oko1tqy9/Entrevista%20Deia%20Pablo%2003062018.pdf?dl=0 
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/vivirparaver/detalle/5593939/dia-tercer-sector-social-euskadi-2018/  
http://www.diariovasco.com/sociedad/lehendakari-destaca-papel-tercer-sector-social-20180514151324-nt.html
http://www.diariovasco.com/sociedad/lehendakari-destaca-papel-tercer-sector-social-20180514151324-nt.html
http://ecodiario.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9136549/05/18/La-plataforma-del-tercer-sector-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-del-tercer-sector-social-de-euskadi.html 


5. Gardentasuna 
SARRERAK:
Bazkide eta afiliatuen kuotak 14.000,00
Diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak 157.285,71
Hitzaldiak 200,00
------------------------------------------------

GUZTIRA:  171.485,71

GASTUAK:
Alokairu eta kanonak 27.031,61
Konponketak eta zaintza lanak 3.771,22
Zerbitzu profesionalak 13.177,39
Aseguru primak 229,09
Banku zerbitzuak eta antzekoak 111,23
Publizitatea, propaganda eta baliabide publikoak 25.888,00
Hornidurak 2.677,62
Bestelako zerbitzuak 6.435,14
Langileen gastuak 68.067,81
Finantza gastuak 650,84
Bestelako kudeaketa gastuak 5.193,53
Muginenzin materialaren amortizazioa 9.953,37
-----------------------------------------------------

GUZTIRA : 163.186,85




